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Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω με ξεχωριστή χαρά στη σημερινή Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικών στο οίκημα των μελών της ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζοντας εκ
μέρους της Γραμματείας ευχαριστίες για την πρόσκλησή σας και θερμές ευχές για τη νέα
χρονιά, ευχές προς όλες και όλους για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, ευχές για
επιστημονική καταξίωση και επαγγελματική επιτυχία. Όπως γνωρίζετε, η Οργάνωσή μας
βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των συναδέλφων στον καθημερινό κοινό μας αγώνα
για το καλό της παιδείας. Σε αυτό το πνεύμα, και με όραμα την αναβάθμιση του δημόσιου
σχολείου, η στήριξη της ΟΕΛΜΕΚ προς τον κλάδο των Γαλλικών είναι εκ των ων ουκ
άνευ, για να συνεχίσετε με επιτυχία και με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση το ακάματο έργο
και την πολύπλευρη προσφορά σας στο δημόσιο σχολείο, αλλά και γενικότερα στον τόπο
μας.
Εκφράζω εκ μέρους της Γραμματείας ειλικρινή συγχαρητήρια προς το απερχόμενο
Συμβούλιο του Συνδέσμου σας, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε και επιτελεί μέχρι
σήμερα, συνεχίζοντας και ενισχύοντας το διαχρονικό έργο του Κλάδου των Γαλλικών με
σημαντικές εκδηλώσεις και εκδόσεις, και με το συνεχή αγώνα για την ενίσχυση της
εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στον τόπο μας, και ιδιαίτερα στο δημόσιο σχολείο.
Συγχαίρω το Σύνδεσμο Γαλλικών, τόσο το Συμβούλιο όσο και τα μέλη του, όλες και
όλους εσάς, για την αφειδώλευτη προσπάθειά σας να συμβάλετε στην ανάδειξη της αξίας
της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού, να συμμετέχετε σε προγράμματα, διαγωνισμούς
και άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, μέσα από τις οποίες
προβάλλονται οι ανθρωπιστικές αξίες του ευρωπαϊκού κόσμου, να λαμβάνετε ενεργό
μέρος σε δράσεις και εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου, που φέρουν στο φως
ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνογαλλικής διαπολιτισμικής και ιστορικής διαχρονικής
συνύπαρξης, συνεργασίας και παράδοσης στην Κύπρο.
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Επιτρέψτε μου να συγχαρώ ιδιαίτερα από αυτό το βήμα τις συναδέλφους που
αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ευθύνη της έκδοσης του περιοδικού FLÈCHE, μέσα από
το οποίο δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί το πολύτιμο έργο που επιτελείται στα σχολεία
από τον Κλάδο των Γαλλικών, να διαφανεί ο ρόλος και η προσφορά των φορέων και των
ανθρώπων που προωθούν τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού
πολιτισμού, αλλά και να προωθηθεί το ιδεώδες του κόσμου της Γαλλοφωνίας για τη
δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την αειφορία, το σεβασμό στην πολιτισμική
διαφορετικότητα, την πολυφωνία και την πολυγλωσσία.
Η σημασία της εκμάθησης γαλλικών, αυνονόητη για όλους όσοι βρισκόμαστε
σήμερα σε αυτή την αίθουσα, δεν αναγνωρίζεται, δυστυχώς, στον τόπο μας στο βαθμό
που θα έπρεπε. Και αυτό είναι τουλάχιστον απογοητευτικό για ένα κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ουνέσκο, του Διεθνούς
Οργανισμού Γαλλοφωνίας, και πολλών άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών,
στις εργασίες των οποίων η ουσιαστική (και όχι η τυπική) συμμετοχή συνήθως, αν όχι
πάντα, προϋποθέτει την επικοινωνία στα γαλλικά. Και σε αυτή την επικοινωνία, την
ουσιαστική, και συνεπώς συμφέρουσα για τον τόπο μας και επωφελή για τον καθένα
ξεχωριστά, θα πρέπει τόσο οι θεσμοί της πολιτείας, όσο και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και
γενικότερα οι πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι μελλοντικοί επιστήμονες, να επενδύσουμε, μέσα
από μια ορθή γλωσσική πολιτική, που θα δίνει στη γαλλική γλώσσα τη θέση που
δικαιούται να έχει. Και γιατί, όπως έχει καταγραφεί στο flesh, «εκεί όπου χτυπά η καρδιά
της Ευρώπης, μιλάνε γαλλικά», και γιατί στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και σε άλλα
κέντρα λήψεως σημαντικών αποφάσεων για τους ευρωπαίους πολίτες η γαλλική γλώσσα
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας, διπλωματικής και άλλης, και για
πολιτικούς, διπλωματικούς και γεωστρατηγικούς λόγους, και για ιστορικούς, οικονομικούς,
επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και για δεκάδες άλλους λόγους, τους οποίους όλοι μας
γνωρίζουμε, και τους οποίους το ΥΠΠ θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του, στο
πλαίσιο μιας ορθά στοχευμένης γλωσσικής πολιτικής του κράτους.
Γι’ αυτό, πέραν της όποιας απογοήτευσης για την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα
της αξίας των γαλλικών στην Κύπρο του 2017 πέραν της ανησυχίας που γεννά η
διαπίστωση της συρρίκνωσης των γαλλικών στο Λύκειο, ας μου επιτραπεί να πω ότι όλες
αυτές οι διαπιστώσεις πρέπει να φέρουν όλους μας ενώπιον των ευθυνών μας, του
καθενός στο πλαίσιο του ρόλου που του αναλογεί, για την αναγνώριση της αξίας του
ομιλείν γαλλικά και για την χάραξη και υιοθέτηση μιας ορθής γλωσσικής πολιτικής στην
εκπαίδευση (και όχι μόνο).
Με αυτές τις σκέψεις και με επίγνωση των προβλημάτων και των προκλήσεων που
τίθενται ενώπιον μας, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη συμπαράσταση της ΟΕΛΜΕΚ στις
προσπάθειες του κλάδου για τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας μέσα από το δημόσιο
σχολείο και να ευχηθώ σε όλες και όλους εσάς δύναμη στο δύσκολο έργο που
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αναλαμβάνετε στις τάξεις σας καθημερινά. Στο νέο Συμβούλιο που θα εκλεγεί σήμερα δεν
μπορώ παρά να ευχηθώ δύναμη για το έργο που θα αναλάβει, το οποίο συνεπάγεται
ευθύνες, χρόνο, διάθεση για διεκδικητικότητα, συνεργασία με τα μέλη και με την ηγεσία
της ΟΕΛΜΕΚ. Είμαι βέβαιη πως όλες και όλοι διαθέτετε και τις ικανότητες και την
επίγνωση των ευθυνών που θα κληθείτε να αναλάβετε.
Εύχομαι η αγαστή συνεργασία της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ με το απερχόμενο
Συμβούλιο να συνεχιστεί και με το Συμβούλιο που θα εκλέξετε σήμερα, και να δώσει τους
καρπούς που όλοι μας αναμένουμε για την προστασία του Κλάδου, τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των μελών του Συνδέσμου και την ενίσχυση της διδασκαλίας των γαλλικών,
προς όφελος των μαθητών και του δημόσιου σχολείου.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ΟΕΛΜΕΚ έχει προσκληθεί
και αποδεκτεί να συμμετέχει από το 2016, εκπροσωπώντας και τις τρεις εκπαιδευτικές
οργανώσεις της Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ), στο δίκτυο των γαλλόφωνων
συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων CSFEF (Comité Syndical Francophone de
l’Education et de la Formation), που είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού της
Γαλλοφωνίας. Στο πλαίσιο αυτής μας της συμμετοχής έχουμε ήδη απαντήσει σε σχετικό
ερωτηματολόγιο για διεξαγωγή έρευνας με θέμα την ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης στις
χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο, της οποίας αναμένουμε τα πορίσματα. Η ΟΕΛΜΕΚ,
στο πλαίσιο των διεθνών της σχέσεων, επιδιώκει μεταξύ άλλων και στην ενίσχυση των
συνδικαλιστικών της δεσμών με τις γαλλόφωνες συνδικαλιστικές οργανώσεις που
συμμετέχουν στο δίκτυο της ETUCE/IE (Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Εκπαιδευτικών
Οργανώσεων/τμήμα της Διεθνούς των Εκπαιδευτικών).
Κλείνοντας, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Γαλλικών της ΟΕΛΜΕΚ και δηλώνω πως,
αναλόγως του προγράμματος που έχετε αποφασίσει, είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν
διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα του Κλάδου, σύμφωνα με τις θέσεις και τις
αποφάσεις της Οργάνωσής μας.

Βαλεντίνα Σαλτέ
Γενική Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ
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